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Thema: Dranken

lijk imago. De consument kan volgens Vru-

mona ‘zorgeloos genieten’ van deze Holy 

Soda met ‘100 procent goodness’. Kool-

zuurhoudend Sourcy mineraalwater en 

30% vruchtensap uit concentraat zijn de 

hoofdingrediënten. De smaken: peer-per-

zik, appel-cranberry en appel-framboos. 

Meer water (78%) dan fruit, en iets minder 

suikers zitten in het nieuwe ‘gewoon Water 

druif & limoen’ van Hero. Druif & cranber-

ry, en druif, perzik & citroen zijn de twee 

andere smaken. De drank staat in het koel-

vak en wordt gepromoot als gezonde 

dorstlesser.

Drankentrends: verantwoord & gezond

Fruit in de hoofdrol

Het gezonde imago van fruit wordt volop 

ingezet in het drankensegment. De fabri-

kant belandt daarmee wel in een spagaat, 

want fruit mag dan gezond zijn, het voegt 

ook behoorlijk veel suikers toe, wat weer 

ongewenst is. Vandaar dat een aantal fabri-

kanten fruit combineert met water en zoet-

stoffen. 

Meer en minder suikers en fruit
Een van die nieuwe dranken met fruit en 

water komt van Vrumona, dat steviolglyco-

sides (stevia) gebruikt voor de zoetheid. 

Die plantaardige zoetstof heeft een natuur-

Fruit en stevia zijn de opvallendste ingrediënten bij de introduc-
ties in het drankensegment dit jaar. Daarbij beloven veel dran-
kenmerken de consument iets goeds: welzijn, gezondheid en ver-
antwoord drinken en leven. ook kleine merken grijpen hun kans.

Dit type dranken met fruit en zonder toe-

gevoegde suikers sluit aan bij de consu-

mentenbehoefte aan gezondheid en wel-

zijn, waarvan analisten van de Rabobank 

in hun Beverage Outlook 2012 al consta-

teerden dat hij doorzet.

Bij de drinkyoghurts blijft het vet- en sui-

kergehalte een aandachtspunt en voegt 

vruchtensap smaak en zoetheid toe. Arla 

kwam vorig jaar met Arla Zin!, een zui-

veldrank zonder vet en met minder suiker, 

want gezoet met stevia. Begin 2013 kwa-

men de smaken aardbei en mango erbij 

naast de rode vruchten, terwijl citrusvruch-

ten uit het schap verdween. Arla Zin! bevat 

per 100 gram 2,5 gram rietsuiker om de 

dropsmaak van stevia te maskeren. 

Optimel (FrieslandCampina) koos er dit 

jaar voor zijn magere drinkyoghurt alleen 

te zoeten met vruchtensuikers. De nieuwe 

arla Zin!, een zuiveldrank gezoet met 

stevia dat wordt vermeld als honing-

kruidextract. 

optimel puur bevat alleen vruchten-

suikers.

kinnie heeft zelfs vooral een ideële 

instelling.

bionade is een van gerstemout 

gebrouwen biologische frisdrank.
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Optimel Puur bevat 5% vruchtensap en 

geen toegevoegde suiker of zoetstof. De 

verkrijgbare fruitsmaken zijn bosvruchten, 

citrus en perzik.

Directe communicatie
Naast de grote producenten blijkt er ruimte 

voor kleinere spelers om hun (fruit)dranken 

te profileren en verkopen, vaak met popu-

laire boodschappen als gezond en verant-

woord. De wereld wordt voor de internet 

en social media gebruikende consument 

steeds kleiner. Omgekeerd kunnen fabri-

kanten en distributeurs via deze media 

consumenten vinden en binden, en via 

webshops rechtstreeks leveren. Voor klei-

nere merken is het zo makkelijker zich te 

profileren met een eigen identiteit en 

boodschap. 

Cool Bear, een initiatief van de Amerikaan-

se Ana Santiago, is zo’n merk. Het ver-

koopt limonadesiropen in drie smaken– 

strawberry splatt, cassis cola crush en 

vanilla vroommm – en is helemaal gericht 

op kinderen (en ouders). Cool Bear positio-

neert zichzelf als verantwoord alternatief, 

want gezoet met stevia en bijna suikervrij. 

Via een aantrekkelijke website laat Cool 

Bear – ook een mascotte – weten kinderen 

te willen inspireren ‘om te kiezen voor 

gezondere producten op een coole, hippe 

en leuke manier’. Ook worden kinderen 

opgeroepen samen met Cool Bear geld in 

te zamelen voor goede doelen. Het is te 

koop via internet en gezondheidswinkels.

Ook de fruitdrank DubbelFrisss (Friesland-

Campina) zet actief sociale media in. Via 

Facebook kunnen liefhebbers stemmen 

voor een smaak van de zogeheten Limited 

Edition. In maart werd zo de smaak kiwi & 

ananas gekozen. 

Maatschappelijk verantwoord
Opvallend is verder de belangrijkere plaats 

die maatschappelijk verantwoord onderne-

men inneemt. Bij Cool Bear worden goede 

doelen genoemd, maar de importeur en 

distributeur van het in Nederland nog 

piepkleine drankje Kinnie heeft zelfs voor-

al een ideële instelling. Deze bitterzoete 

koolzuurhoudende sinaasappel-kruiden-

drank uit Malta wordt geïmporteerd en 

gedistribueerd om middelen te verwerven 

voor maatschappelijke (buurt)projecten. 

Kinnie Nederland werkt zo veel mogelijk 

met mensen met een handicap. Het bedrijf 

is een initiatief van stichting SOOZ – 

expert in ondernemend welzijnswerk – en 

Yardmen, een onderneming voor innovatie 

en verandermanagement. Sinds april 2012 

is Kinnie in Nederland verkrijgbaar, onder 

meer via een webshop. 

Duurzaam
Er zijn ook dranken waarbij duurzaam – 

voor de planeet – een onderscheidende 

kwaliteit is. Zoals bij het Duitse Bionade. 

In deze van gerstemout gebrouwen biolo-

gische frisdrank, wordt de moutsuiker niet 

omgezet in alcohol maar in gluconzuur. 

Bionade is daardoor duurzamer én het 

bevat minder suikers dan andere limona-

des. Nieuw in 2013 zijn de smaken cola 

en streuobst. De streuobst is een mengsel 

van appelen, peren, pruimen en kweepe-

ren van lokale biologische boomgaarden. 

Het drankje is in een beperkte hoeveelheid 

in Duitse natuurvoedingswinkels verkrijg-

baar. Het idee voor de nieuwe smaak ont-

stond vanuit een project voor het behoud 

van teeltdiversiteit. 

Bionade wordt in Nederland gedistribu-

eerd door 2Food naar de horeca, Bijenkorf, 

natuurvoedingswinkels en enkele super-

markten. Hier zijn de smaken gember- 

sinaasappel, lychee, kruiden en vlierbes  

te koop. 

Fruitbier en -cider
Bij de alcoholische dranken is fruit even-

eens in opkomst. Radler bier bijvoorbeeld 

is al jaren populair in Duitsland en sinds 

vorig jaar aan een opmars in Nederland 

bezig. Het is een mix van bier en vruchten-

water. Amstel kwam dit jaar in Nederland 

met Amstel Radler, bier met citroenwater 

en 2% alcohol. Het Duitse Warsteiner Pre-

mium Radler Zitrone (2,5% alcohol) haal-

de echter al de prijs ‘Product van het Jaar’ 

binnen. Deze Radler bestaat voor de helft 

uit Premium pils en de helft uit citroen-

amstel radler, bier met citroenwater 

en 2% alcohol.

healthy people combineert vruchten- 

met groentesap in red power Juice.

hero kokoswater wordt gepositio-

neerd als dorstlesser, ook voor na 

het sporten. 
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zuurstofverbruik bij inspanning verlaagt en 

prestaties kan verbeteren. De verantwoor-

delijke component is nitraat, dat echter 

jarenlang in een kwaad daglicht heeft 

gestaan vanwege de vorming van potenti-

eel kankerverwekkende nitrosamines in 

het lichaam. Het laatste woord is daarover 

nog niet geschreven, maar nu komen voor-

al de mogelijk positieve effecten naar 

voren, zoals ook bloeddrukverlaging.

De Engelse fabrikant van versgeperste fruit- 

en groentesappen James White Drinks is in 

dit gat gedoken en brengt biologische bie-

tensappen en bietensapconcentraten voor 

sporters. Zijn Beet-it Sport wordt sinds de 

limonade. In Duitsland is het Radler-assor-

timent van Warsteiner groter met Radler 

Alkoholfrei en Radler Grapefruit.

De meer op vrouwen gerichte appelcider 

Jillz (Heineken) zet ook fruit in voor ver-

nieuwing. Jillz Red (5% alcohol) bevat 

vruchtensap en is zoeter dan de originele 

Jillz. Het aandeel vruchtensap in de rode 

variant is 35%, bestaande uit vlierbessen-, 

appel-, kersen-, frambozen- en bosbessen-

sap. 

Rodebietensap
De sapfabrikanten innoveren voornamelijk 

met nieuwe smaken. Healthy People 

maakt de combinatie met groentesap via 

Red Power Juice: de helft is groentesap en 

de andere helft fruitsap uit concentraat. In 

het groentesap zit rodebieten- (25%), wor-

tel- en zoeteaardappelsap. Appelsap en 

appel-, frambozen- en acerolapuree vor-

men het fruitaandeel. 

Rodebietensap is sinds 2012 een hype 

onder (top)sporters, omdat uit wetenschap-

pelijk onderzoek blijkt dat het sap het 

herfst van vorig jaar in Nederland geïmpor-

teerd via Beet-it Nederland. De flesjes  

concentraat zijn via internet en in sport-  

en wielerzaken te koop.

Kokos en energie
Coolbest (FrieslandCampina) speelt in op 

de populariteit van kokoswater met zijn 

nieuwe Coconut Paradise. Anders dan de 

naam doet vermoeden, vormt het kalium-

rijke vocht uit de jonge, groene kokosnoot 

niet het hoofdingrediënt. Dat is met 46% 

namelijk sinaasappel; de 10% kokoswater 

geeft een vleugje kokossmaak. 

Dan gaat Hero in zijn nieuwe Kokoswater 

een stuk verder met 50% kokoswater, 30% 

fruitsap en 20% water. De smaken zijn 

ananas, en witte druif & limoen. Hero 

Kokoswater wordt gepositioneerd als dorst-

lesser, ook voor na het sporten. Voor de 

volledigheid: (bijna) 100% kokoswater 

komt onder meer van Vitacoco en het bio-

logische Omega & More (Witsenburg). 

Dat fruit en natuurlijke ingrediënten ook 

energiedranken verantwoord kunnen 

maken, wil Royal Club (Vrumona) laten zien 

met zijn dit jaar geïntroduceerde Goood 

Energy. Dit koolzuurhoudende drankje 

bevat water, suiker, vruchtensap uit concen-

traat, guarana-extract (met cafeïne) en cafeï-

ne uit groene koffiebonen. Rapid Raspberry, 

Unlimited Lime, Maximum Mango en Boo-

ming Berry zijn de verkrijgbare smaken.

• AnjA jAnssen •

ir. a. Janssen is journalist en eigenaar van tekst- 

bureau Food for text, www.foodfortext.nl

holy soda benadrukt het zorgeloos genieten.

cool bear roept kinderen op om samen geld in te 

zamelen voor goede doelen.

Drank EnErgiE pEr 
100 ml

koolhyDratEn Waarvan  
suikErs

(kJ/kcal) (g/100 ml) (g/100 ml)

coolbesT coconuT paraDise 166 / 40 9,1 8,8

healThy people reD power Juice 175 / 41 9,2 8,6

hero kokoswaTer wiTTe DruiF & limoen 125 / 29 6,4 5,8

viTacoco 72 / 18 5 5

arla Zin! mango 166 / 39 6,0* 6,0

opTimel puur bosvruchTen 136 / 32 4,2 4,1

bionaDe 82 / 19 4,3**

holy soDa peer-perZik 63 / 14,8 3,5* 3,2

kinnie regular 186 / 44 10,9** 10

hero gewoon waTer DruiF & limoen 58 / 14 2,9 2,9

DubbelFrisss kiwi & ananas 115 / 27 6,4 6,4

coolbear sTrawberry splaTT 12,88 / 3,03 0,64 0,57

coolbear aangemaakT, 250 ml 4,02 / 0,95 0,2 0,18

royal club goooD energy rapiD  
raspberry

156 / 37 8,8 8,7

warsTeiner premium raDler 164 / 39 5,9 3,9

amsTel raDler 178 / 42 7,5

JillZ reD 258 / 63 8,2

*suiker toegevoegd; **stevia toegevoegd.




